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FORORD 
 
Kvalitetsrapporten for Silkeborg kommunes skolevæsen er et centralt og værdifuldt redskab, 
som tegner et billede af, hvordan det går med børnenes og de unges læring og trivsel på 
skolen lokalt og på skolerne kommunalt.   Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 skal, i 
lighed med den seneste rapport for 2016/17, bruges som et aktivt dialogredskab mellem 
forvaltning og den enkelte skole og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne.  Fokus 
i kvalitetsrapporten er derfor rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det 
enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporter skal udarbejdes hvert 
andet år.    
   
Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i: 
  

 Lærings- og Trivselspolitikken for skolerne i Silkeborg som udgør den overordnede ramme 
og udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte 
skoler.  

 
 Lærings-og udviklingsmålene som med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de 

nationale mål på skoleområdet opstiller tre overordnede lærings-og udviklingsmål:   
- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og 

relationelle potentialer. 
- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber.  
- Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.     

 
 Et datagrundlag som består af en lang række forskellige data. En uddybning af 

datagrundlaget kan læses i den kommunale kvalitetsrapport.   
 

 Principper for kvalitetsudvikling i Silkeborg Kommunes skolevæsen, som har som 
ambition, at der arbejdes med kvalitetsudvikling i en sammenhængende værdikæde – fra 
barnets møde med den voksne over medarbejderens møde med nærmeste leder til den 
politiske styring af skolevæsenet.  

 
Når den kommunale kvalitetsrapport er godkendt af byrådet, vil skolens kvalitetsrapport danne 
udgangspunkt for en læringssamtale mellem skolens ledelse og forvaltningen – skolechef og 
områdeleder, som finder sted inden sommerferien 2020. Herefter udarbejdes en udviklingsplan 
for den enkelte skole. Udviklingsplanen følges op af et antal læringssamtaler mellem skolens 
ledelse og skoleafdelingen frem mod næste kvalitetsrapport.  
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PRÆSENTATION AF SKOLEN 
 
Bryrup Skole er beliggende i i et naturskønt område tæt ved skov og sø i den sydlige del af 
Silkeborg Kommune. Skolen er en aktiv del af et velfungerende lokalsamfund og har et godt 
samarbejde med de lokale foreninger.  Skolen er 1-2 sporet og har 287 elever fra 0. - 9. 
klasse fordelt i 14 klasser. Knap 80% af børnene i vores indskoling er tilmeldt skolens 
fritidsordning.  
 
Bryrup Skole er bygningsmæssigt i en fin stand og vi har gode udenomsfaciliteter, som på det 
seneste er blevet udvidet med et nyt legeområde på den lukkede del af Sportsvej og et mindre 
areal med legehuse ned mod åen.  
 
Bryrup skole har nysgerrige og lærevillige elever, interesserede og opbakkende forældre og en 
kompetent og engageret medarbejderstab. Den pædagogiske praksis på Bryrup Skole afspejles 
i høj grad i de tre grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab og engagement, som også er 
grundpillerne i skolens værdigrundlag.  Vi sætter en stor ære i og arbejder for, at alle føler sig 
som en del af et større fællesskab, både på årgangs-, afdelings- og skoleniveau. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 
Arbejdet med kvalitetsrapporten har endnu engang været en god anledning til at reflektere 
over nogle af de mange resultater og øvrige data som skoler genererer. Når jeg som 
skoleleder kigger på resultaterne for Bryrup Skole, er jeg overordnet set tilfreds med den 
præstation, som resultaterne er et udtryk for og jeg synes også, at de stemmer meget godt 
overens med mit eget indtryk af Bryrup Skole som en velfungerende skole, der i det store hele 
lykkes med skabe læring og trivsel for alle skolens elever. 
   
Udviklingsmæssigt har fokus de forløbne to skoleår ledelsesmæssigt primært været på 
arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Dette arbejdes beskrives særskilt i senere 
afsnit i denne rapport. Derudover har vi fortløbende arbejdet med at finde helt på plads i den 
nye ramme som folkeskolereformen fra 2014 har været og det er min vurdering, at vi nu er 
meget tæt på at alle reformens elementer er blevet en del af hverdagen på Bryrup Skole. En 
skoles udvikling er sjældent noget man kommer helt i mål med. Der vil altid være noget, der 
er under forandring enten fra nationalt, kommunalt eller lokalt hold, således også når vi nu 
skal til at tage fat på at indfaset ændringerne i skolereformen i vores måde at drive skole på.  
 
På Bryrup Skole har vi også en ganske særlig udfordring med faldende elevgrundlag, hvor 
skolen går støt, men sikkert mod at blive en et-sporet skole. Det er selvfølgelig ærgerligt og 
gør også, at vi har en ekstra opmærksomhed på, hvilken betydning dette vil få for de 
samarbejdsstrukturer, der er mellem personalet for nuværende. Der er dog ikke noget, der er 
så skidt at det ikke er godt for noget og særligt i forhold til skolens økonomi bliver det en 
fordel, i hvert fald med den gældende tildelingsmodel, at gå fra at have to små spor på 
årgangene til at have ét solidt spor i stedet. Sidstnævnte pointe understreges af nedenstående 
diagram.  (De grønne søjler er faktiske tal og de røde prognosetal) 
 

 
   
 
Som beskrevet i den seneste kvalitetsrapport har vi et godt samarbejde med vores nabo mod 
nord. Vi samarbejder både på elev-, personale-, ledelses- og bestyrelsesniveau. Gode 
traditioner skolerne imellem er fortsat i den nye ramme som det forpligtende samarbejde er og 
vi holder gryden i kog ved fortsat at kigge efter nye muligheder for at lave meningsgivende 
aktiviteter i fællesskab - vi er eksempelvis ved at afsøge mulighederne for at indgå i et 

01-08-
2014

01-08-
2015

01-08-
2016

01-08-
2017

01-08-
2018

01-08-
2019

01-08-
2020

01-08-
2021

01-08-
2022

01-08-
2023

01-08-
2024

01-08-
2025

01-08-
2026

Antal elever 305 300 309 293 301 287 271 261 250 245 246 246 239

Klassekvotient 17,9 17,6 19,3 18,3 20,1 20,5 19,4 20,1 20,8 22,3 22,4 22,4 23,9

0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325

Udvikling i elevtal og klassekvotient 2014 - 2026

Antal elever Klassekvotient



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Bryrup Skole 
 

   

   

 5  

   

samarbejde omkring valgfag. Det er dog vigtigt for begge skoler, at det vi gør sammen, skaber 
merværdi for skolernes elever, så det ikke bliver samarbejde for samarbejdets skyld.   
   
Når man i det følgende kigger på diverse grafer og data for skolens virke, vil der mange steder 
være kommenteret på den enkelte graf. De steder, hvor der ikke er kommenteret, er det fordi 
at det er vurderet, at grafen taler for sig selv. En generel betragtning ud fra de tilgængelige 
data er, at Bryrup Skole fagligt præsterer forventeligt i forhold til skolens elevgrundlag. Vi kan 
i det små begynde at se tegn på, at vores øgede fokus på læsning afspejler sig i resultaterne 
og vi noterer os ligeledes, at der også er en positiv udvikling i matematikresultaterne. Så 
fagligt set er skolen som helhed i god gænge, men det er vigtigt fortsat at have fokus på 
udviklingen og særligt vil vi være opmærksomme på, som det også nævnes andetsteds i 
denne rapport, hvordan vi fastholder kvaliteten i vores overgang fra tosporet til et-sporet 
skole.  
   
I forhold til trivsel vurderes det, at den generel er god for alle skolens elever. Det er et område 
vi har stort fokus på, både i hverdagen, men også i arbejdet i skolebestyrelsen, hvor vi 
jævnligt drøfter elevernes trivsel og de muligheder vi har for at understøtte den. Der vil af den 
ene eller den anden grund altid være elever der ikke trives i skolen. Dette kan vi ikke undgå, 
men vi kan til gengæld gøre os umage med at handle på de trivselsudfordringer der opstår og 
det er vi gode til på Bryrup Skole.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
 
Det er min opfattelse, at vi lykkes med at skabe en organisering der støtter op om målet med 
at sikre børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer. Skolens 
praksis understøtter eksempelvis undervisning på tværs af klasser og årgange, således at man 
som elev har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt med andre elever end dem man 
går i klasse med. Eksempler herpå kan være aldersintegreret undervisning på fagdage eller 
opdeling i store og små hold efter fagligt niveau på tværs af en årgang. Skolens medarbejdere 
er dygtige til og støtter hinanden i at have øje for såvel gruppens som den enkelte elevs læring 
og trivsel og kan iværksætte og fastholde tiltag der støtter op om begge dele.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
 
Da fællesskab er et af tre nøgleord i skolens værdigrundlag søger vi selvfølgelig også at udøve 
dette i praksis i hverdagen. Igen er det min opfattelse at vores praksis understøtter målet. 
Fælles aktivitetsdag/emneuge for hele skolen, ugentlig morgensamling, venskabsklasser og 
aldersintegrerede aktiviteter og undervisning i både skole og SFO er alle eksempler på tiltag, 
der åbner dørene til forskellige former og muligheder for at søge fællesskab med andre. Vi ser 
det som en styrke, at mange af skolens elever udover en tæt tilknytning til deres 
klassekammerater, også knytter sig til og leger med elever fra andre årgange. Jo flere man 
kender, jo nemmere er det også at finde en god ven man kan spejle sig i og dele interesser 
med.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
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Der er en kultur blandt skolens personale om at dele stort og småt og vi prioriterer at skabe 
rum og mulighed for videndeling personalet imellem, blandt andet igennem vores 
samarbejdsstruktur, som vi løbende arbejder med at tilpasse, så den bedst muligt understøtter 
dette formål. Arbejdet med PLF har også en betydning ind i dette med refleksive samtaler 
personalet imellem og kollegial subvision og supervision. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
 
Overordnet set er vi godt i gang med udviklingsarbejdet vedr. PLF (Professionelle 
Læringsfællesskaber). Personalet har taget godt imod og arbejder seriøst med de tilføjelser til 
et allerede godt fungerende teamsamarbejde, som arbejdet med PLF har givet. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
 
Visionen for arbejdet med PLF er at udvikle vores samarbejde om elevernes læring og trivsel. 
   
Skolen er på vej til at blive ensporet, og det kræver at samarbejdet gentænkes og får ny form, 
hvis vi fortsat skal have oplevelse af at være sammen om opgaven. 
 
Derudover viser forskningen, at kvaliteten i skolen afhænger af de professionelles samarbejde. 
   
Hos os ønsker både personale og ledelse at vi holder skole i fællesskab, så det vil vi gerne 
fortsat være gode til. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
 
På baggrund af ledelsens læringssamtale med skoleafdelingen satte vi i første omgang fokus 
på faglig læsning og skrivning. Sammen med vores VIA-konsulent besluttede vi, at vi ville 
koncentrere os om de refleksive dialoger. 
   
Det var ikke så let at knytte an til faglig læsning og skrivning, så tidligt i processen bredte 
fokus sig mere ud til alt det, der fyldte i personalegruppen. Det virkede godt til en start, da det 
derved blev meget aktuelt og direkte brugbart i den daglige praksis. 
 Det skabte et godt afsæt og positiv stemning omkring projektet. 
   
Efterhånden som vi blev gode til at afvikle de refleksive dialoger efter en bestemt model, vi 
havde fået af VIA-konsulenten, satte vi flere benspænd op for de kommende fokus. 
Vi ville sætte fokus på faglig udvikling. 
Vi ville optimere vores muligheder for at bringe eleverne i læring. 
Vi ville have redskaber til at arbejde med faglig udvikling. 
   
Vores PLF-ressourceperson lavede et eksemplarisk forløb, som blev præsenteret på en 
workshop. 
Desuden anvendte vi vores taksonomi, for at blive skarpe på målene og få tydeligt øje på de 
næste kompetenceniveauer, vi stilede mod. 
   
Som en del af deltagelse i ressourcesporet undersøgte vi effekten af vores indsats med PLF. 
Undersøgelsen viste: 
- at personalet var meget glade for, at den faglige udvikling var kommet på dagsordenen 
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- at personalet ikke oplevede, at indsatsen endnu havde ret meget indflydelse på praksis 
- at personalet ikke oplevede, at de kendte til hinandens praksis 
   
Det medførte at vi, sammen med vores VIA-konsulent satte fokus på data samt på at PLF kan 
være mange ting og have mange former. 
På et fællesmøde med Frisholm havde vi besøg af Joan Hellqvist Madsen, som gav os et fagligt 
input til læsning i alle fag. 
   
Status i skrivende stund er, at vores arbejde med at være professionelle lærende i fællesskab 
hele tiden får stærkere ben at gå på. Vi oplever, at personalet tager mere ansvar for 
processen, hvor det tidligere blev drevet meget af ressourcepersoner. Vi oplever også, at 
personalet i høj grad synes, arbejdet giver mening.  
   
Da Susie og Karen, som er pædagogiske ledere, deltog på ressourcesporet, har det også været 
nødvendigt med en ekstra opmærksomhed på den dobbeltrolle, de har haft.  
   
Vi har hele tiden gjort meget ud af at skabe de nødvendige rammer og sikre, at tiden til PLF 
ikke gik fra noget andet, der også er vigtigt. Det vil vi gerne fortsætte med. 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
 
På et udviklingsmøde har vi netop søsat et observationsforløb. I pædagogisk udvalg har vi 
defineret rammen og planlagt, at vi, på vores næste udviklingsmøde i marts, skal holde 
læringssamtaler om de observationer, der er lavet. 
   
Vi har to lærere i gang med ressourceforløbet, som, sideløbende med skolesporet, har gang i 
deres eget projekt om god undervisning. 
   
I vores PLF-teams skal vi fortsat bestræbe os på at forlænge processen til analyse mellem 
observation/beskrivelse og vurdering/konklusion, styrke den professionelle dømmekraft og i 
samarbejde understøtte børnenes læring og trivsel. 
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RAMMEBETINGELSER 

Kompetencedækning 
Samlet kompetencedækning 
  
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at Bryrup Skoles kompetencedækningsniveau fortsat er under det 
kommunale gennemsnit og at det har været faldende fra skoleåret 17/18 til 18/19.  
En del af forklaringen er som beskrevet i tidligere kvalitetsrapporter, at vi i indskolingen 
prioriterer fålærerprincip fremfor entydigt fokus på kompetencedækning. 
Derudover er vi qua skolens størrelse begrænset i vores muligheder for at rekruttere ind i de 
fag, hvor vi er udfordret af kompetencedækning.  
  
Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at kompetencedækningen er på 100% i 9 ud af de 16 fag der fremgår af 
grafen. Der skal være opmærksomhed på særligt dækningen i billedkunst. Opmærksomheden 
har været der når vi har rekrutteret, men indtil videre uden held. I et fag som natur/teknologi 
er dækningen også lav - undervisningen gennemføres dog enten af lærere med flere års 
undervisningserfaring i faget eller af lærere uddannet indenfor et af de tre fag, der bygger 
ovenpå natur/teknologiundervisningen (biologi, geografi, fysik/kemi) 
 
Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 18/19 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at kompetencedækningen ligger på eller over det kommunale gennemsnit, 
når det handler om udskolingen. I indskolingen og på mellemtrinnet ligger tallene under det 
kommunale gennemsnit. Dette handler dels om fålærerprincip, men også om de udfordringer 
man som en mindre skole kan have i forhold til rekruttering og efter- og videreuddannelse af 
personalet. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  
  

 Antal Procent 

Bryrup Skole 5 1,8% 
  
  
Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividerer skolens aktuelle 
elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages forbehold for, at der i opgørelsen for 0.-
6. klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusionscenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan være ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  
Det konstateres, at Bryrup Skole på inklusionsområdet har en noget lavere andel af 
segregerede elever end det kommunale gennemsnit som er omkring de fire procent. 
Hertil skal bemærkes, at vi har en del enkeltintegrerede specialundervisningselever på skolen.  

Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 
  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Bryrup Skole, 18/19 299 - - - 

Bryrup Skole, 17/18 294 - - - 

Bryrup Skole, 16/17 304 - - - 

Kommunen, 18/19 10.840 3,6% 3,2% 4,1% 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
  
Det skal bemærkes, at skolen ikke er helt uden elever, der får undervisning i dansk som 
andetsprog. At de ikke fremgår af grafen, hænger muligvis sammen med mangelfuld 
registrering, men niveauet har i de tre viste skoleår været mellem 1 og 2 elever om året. 
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 

Nationale test 

Elever med 'gode' resultater i nationale test 
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og 
matematik er mindst 80% for den samme årgang  
  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

2. 
årg. 
18/
19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

3. 
årg. 
18/
19 

 12/1
3 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

16/1
7 

18/1
9 

18/1
9 

13/1
4 

16/1
7 

18/1
9 

15/1
6 

18/1
9 

18/1
9 

Bryrup Skole Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Kommunen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at Bryrup Skole på ganske få årgange lever op til målet om at mindst 80% af 
en årgang skal have gode resultater i dansk og matematik. 
Det konstateres ligeledes, at skolen scorer bedre end landsgennemsnittet og at vi 
sammenligning med resten af kommunen klarer os på næsten samme niveau. 
  
Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik 
for den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Bryrup Skole -24,2 7,5 7,2 -18,1 4,2 -9,4 -6,8 7,0 5,1 

Kommunen -7,3 1,4 5,2 -8,7 -4,4 -18,0 10,0 2,9 4,2 

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 
  
mindre end 3Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan 
eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 
'gode' resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på 
den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er 
steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 
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en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
   
I forhold til læsning konstateres følgende: 
8. årgang 18/19 har haft et markant dyk i gode resultater i læsning fra 2. til 4. klasse og at de 
herefter fra 4. til 6. og fra 6. til 8. har nærmet sig niveauet fra da de gik i 2. klasse. 
Samme mønster ser ud til at gøre sig gældende for 6. årgang 18/19.   
Det konstateres ligeledes at det procentvise dyk fra 2. klasse til 4. klasse er aftagende når der 
sammenlignes på tværs af årgange. 
I forhold til matematik konstateres følgende: 
8. årgang 18/19 har haft et dyk fra 3. til 6. klasse som der tilsyneladende er rettet op på i 
forhold til testen taget i 8. klasse. 
Derudover konstateres en generelt positiv udvikling i testen i matematik sammenlignet med 
både kommunalt og landsniveau. 

Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 
den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Bryrup Skole -15,2      4,7 6,2 2,2 

Kommunen 0,8 -5,4 11,6 -1,6 -3,5 -2,9 3,9 -2,5 0,9 

Landstal 1,2 -4,1 9,0 1,8 -4,5 -0,9 4,5 -2,4 0,4 
  
HNote: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner 
elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 
66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme 
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint 
(fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den 
samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, 
skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af anonymiseringsmæssige 
årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
   
Hvis udviklingen omhandler to eller færre elever må der ikke offentliggøres tal. Der vil derfor 
ikke blive kommenteret på udviklingen i dansk udover, at man så kan konstatere, at der ikke 
er meget udvikling at spore i andelen af de allerdygtigste elever i læsning. 
Derimod kan det konstateres, at det går den rigtige vej med udviklingen af de allerdygtigste 
elever i matematik. 
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Elever med 'dårlige' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og 
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Bryrup Skole  1,7 -2,3 16,3 -8,0   -5,8 -0,7 

Kommunen 4,4 -2,2 -0,0 5,0 0,3 7,9 -2,2 -5,2 -1,6 

Landstal 3,3 -2,4 -1,6 3,7 -1,4 6,4 -1,8 -7,1 -2,0 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med dårlige resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige 
resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
I forhold til læsning konstateres, at det for 8. klasse 18/19 over tid er lykkedes at vende 
udviklingen i forhold til antallet af dårlige læsere. Det samme gør sig gældende i forhold til 6. 
klasse 18/19. 
I forhold til matematik ses en positiv udvikling i antallet af elever med dårlige resultater. 
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Folkeskolens prøver 

Karakterer ved afslutningen af 9. klasse 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 
  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Bryrup Skole, 
18/19 

7,3 7,5 7,5 

Bryrup Skole, 
17/18 

7,2 8,1 7,6 

Bryrup Skole, 
16/17 

7,9 7,2 7,8 

Kommunen, 
18/19 

7,0 7,6 7,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, at karaktererne for de bundne prøvefag for Bryrup Skole 18/19 ligger på eller 
over det kommunale gennemsnit. 
Når der sammenlignes mellem de forskellige skoleår repræsenteret i tabellen er der udsving, 
men ingen jeg vurderer til at være signifikante, men mere et udtryk for de forskelle der kan 
være fra årgang til årgang. 
 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på køn 
  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Bryrup Skole, 
18/19 

6,6 8,3 7,4 7,6 7,0 8,1 

Bryrup Skole, 
17/18 

6,6 8,1 7,6 8,8 7,0 8,4 

Bryrup Skole, 
16/17 

7,1 9,1 7,8 6,3 7,3 8,4 

Kommunen, 
18/19 

6,4 7,8 7,7 7,6 7,0 7,8 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, at der for prøveåret 18/19 er signifikant forskel på drengenes og pigernes 
præstation i dansk og de bundne prøvefag, hvorimod at de klarer sig på nogenlunde samme 
niveau i matematik. Disse forskelle afspejles ligeledes i det kommunale gennemsnit og er 
derfor ikke en problemstilling isoleret til Bryrup Skole, men mere et udtryk for en generel 
tendens, der kræver kommunal opmærksomhed. 
På samme måde som i kommentarerne til den forrige graf giver det ikke mening at lave 
sammenligninger mellem de enkelte skoleår på Bryrup Skole, da forskellene igen vurderes til 
at være indenfor den almindelige forskel på de forskellige årgange. 
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Andel med 02 eller derover i dansk og matematik 
Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, at andelen af elever med 02 eller derover i både dansk og matematik i 
skoleåret ligger lavt i forhold til de forrige to skoleår. Vi vil have opmærksomhed på at få vendt 
denne udvikling - velvidende at statistik let påvirkes, når antallet af elever, der måles på ikke 
er ret stort.  
 
Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik opdelt på 
køn 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, jf. ovenstående at det særligt er skolens drenge vi skal være opmærksomme 
på at få løftet til minimum 02 i fagene dansk og matematik. 
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Andel elever der har aflagt alle prøver 
Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og 
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet 
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, at andelen af elever der aflægger alle prøver ved FP9 over år varierer mellem 
90% og 95%, hvilket umiddelbart ser ud til at være på det kommunale niveau. 
  
 
 

Socioøkonomisk reference 
Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 over en treårig 
periode 
  

 18/19 17/18 16/17 

 Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel 

Bryrup Skole 7,5 7,5 0,0  7,6 7,4 0,2  7,8 7,2 0,6  
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Umiddelbart ser det ud til, at Bryrup Skoles løfteevne falder fra år til år uden vi dog på noget 
tidspunkt præsterer under det forventede.  
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Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 
færdigheder 
  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2019-20. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
   
Ingen kommentar. 
  
Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
  
Ingen kommentar. 
  
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Bryrup Skole 
 

   

   

 18  

   

 
Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  
  

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
Ingen kommentar. 
  
Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  
  

 
  
Note:  Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
Ingen kommentar. 
  
Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  
 
Dette diagram genereres ikke af systemet – hvorfor vides ikke.

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
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Hogrefe-prøver 

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 
  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
  
Ingen kommentar. 
  
 
 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 
  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
   
Ingen kommentar. 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 
måneder efter afsluttet 9. klasse 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det konstateres, at hovedparten af skolens elever tager et 10. skoleår inden de starter på en 
ungdomsuddannelse. 
  
Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Ingen kommentar. 
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Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Ingen kommentar. 
  
 

Uddannelsesparathed 
Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate, opdelt på køn 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Grafen viser 
andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts og som har søgt ind på en gymnasial- eller 
erhvervsuddannelse som deres 1. prioritetsvalg. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Det konstateres, at skolens elever er uddannelsesparate efter 9. klasse. 
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Bryrup Skole 
 

   

   

 22  

   

ELEVERNES TRIVSEL 

Trivsel i 0.-3. klasse 
 
Er du glad for din klasse? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at trivslen for børnene i indskolingen på Bryrup Skole er nogenlunde stabil, 
dog med en svagt faldende tendens når der sammenlignes mellem svarmulighederne "Ja, lidt" 
og "Ja, meget". 
  
 
Føler du dig alene i skolen? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at andelen af elever, der tit føler sig ensomme er faldende, mens gruppen af 
elever, der nogle gange føler sig ensomme er stigende. 
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Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at andelen af elever, der tit føler sig drillet er faldende, mens gruppen af 
elever, der nogle gange føler sig drillet er stigende. 
  
 
Er du glad for dine lærere? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Endnu engang konstateres, at der er en vandring fra svarmuligheden "Ja, meget" til 
svarmuligheden "Ja, lidt". 
 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Endnu engang konstateres, at der er en vandring fra svarmuligheden "Ja, meget" til 
svarmuligheden "Ja, lidt". 
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Lærer du noget spændende i skolen? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Endnu engang konstateres, at der er en vandring fra svarmuligheden "Ja, meget" til 
svarmuligheden "Ja, lidt". Samtidig konstateres, at andelen af elever, der svarer nej er 
faldende. 
  
 
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Der konstateres en form for status quo. Vi kan være i tvivl om, om det børn forstår ved 
selvbestemmelse er lig med det voksne forstår ved samme begreb. De indsatser vi har gjort, 
har i hvert fald ikke flyttet noget. 
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Trivsel i 4.-9. klasse 

Samlet resultat på tværs af temaer 
Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 18/19 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål 
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer.  
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at trivslen for 4. - 9. årgang er rimelig konstant og enten på eller over det 
kommunale gennemsnit. 
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Der konstateres en svagt positiv udvikling på den sociale trivsel. 
  
 
Faglig trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Der konstateres en svagt positiv udvikling på den faglige trivsel. 
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Støtte og inspiration 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Der konstateres en svagt positiv udvikling i forhold til støtte og inspiration. 
  
 
Ro og orden 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at der er status quo i forhold til ro og orden. 
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Det konstateres, at sygefraværet og fravær med tilladelse er nogenlunde konstant, hvorimod 
der er en tendens til at det ulovlige fravær er stigende. Dette stemmer overens med den 
oplevelse vi har på skolen, hvor særligt en enkelt årgang har været ramt af ulovligt fravær.  
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
 
På Bryrup skole går det efter bestyrelsens mening fortsat godt. Vi har engagerede elever, 
lærere og forældre - og masser af mod på nye eksperimenter. Overordnet set er vi tilfredse 
med skolens resultater som de fremgår af datamaterialet i nærværende kvalitetsrapport, men 
er også opmærksomme på, at kvalitet ikke kommer af sig selv og der fortsat er brug for 
skærpet opmærksomhed på eksempelvis læseområdet for at fastholde den udvikling, der er i 
gang.  

Vi har tidligere udtalt, at vi var/er udfordret på økonomien, så vi havde set frem mod flere 
midler i 2019, men med den kontante opbremsning i 4. kvartal hvor dagtilbuds- og 
skoleområdet måtte hjælpe til, har vi nu skubbet disse forventninger til 2020. Vi respekterede 
naturligvis Byrådets beslutninger, men kan ikke undgå at sidde lidt tilbage med en følelse af at 
også i 2019 fyldte økonomien meget i forbindelse med hvordan vi ønsker at drive den gode 
glade skole. Vi mener stadig, at økonomien forvaltes bedst decentralt, da de enkelte skoler 
bedst selv kender de lokale udfordringer. Vi tager derfor gerne lokalt et medansvar for, at de 
tildelte midler bruges bedst muligt. 

Som skole beliggende mest syd i kommunen med de logistiske udfordringer det giver, har vi 
stadig flere indsatsområder vi ønsker opprioriteret. 

 Flere penge til støtte til fagligt svage elever. 
 Mere fokus på fællesskabs skabende aktiviteter (se yderligere nedenfor) 
 Opprioritering af materiale indkøb, herunder også IT-materiale (de sidste mange år har 

vi sparet meget på fx skolebibliotek og bemandingen på det). 
 Svømmeundervisning 

Vi har i 2019 igen gennemført vores Fantacity-uge, og igen-igen konstateret hvilken energi og 
glæde denne tværfaglige uge giver for eleverne på tværs af alderstrin og interesser. Disse 
fælles sociale arrangementer (Gallafesten for udskolingen op til jul kunne være et andet 
eksempel) er med til at styrke sammenholdet og trivslen på vores skole. Sådanne 
arrangementer kræver dog også stor opbakning og planlægning fra lærernes side, samt en vis 
økonomi, så det er vores ønske at sådanne trivselsfremmende arrangementer også vil være 
mulige at prioritere fremadrettet.  

 


